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 خلطی القا 

 سل شیآزما ازی قسمت عنوان بهی ریگ نمونه 

 سلی ماریب دربارهی قیحقا 

 است فعال سلی دارای شخصی وقت. شود یم جادیا( M. Tuberculosis) سلی باکتر قیطر از که استی ماریب سل، 

 .شودی م پخش هوا در خنده یا صحبت عطسه، سرفه، هنگامی مخاط قطرات قیطر ازی ماریب نیای باکتر

 
 کند؟ی م تیسرا چگونه سلی باکتر 

 در شخصی وقت. کندی م تیسرا است خود خلط در سل لیباس حامل و استی ویر سل به مبتال کهی شخص ازی ماریب نیا 

 .شودی م پخشی باکتر است کردن صحبت یا خواندن آواز خنده، عطسه، سرفه، حال

 
 .کندی م تنفس سلی باکتری دارا قطراتی حاو طیمح در که کندی م نفوذی ا رندهیپذ فرد بدن بهی ماریب نیا 

 
ی م آلودهی باکتر نیا به و برندی م فرو خودی ها هیر درون به زین را سلی باکتر کنندی م تنفس هوا نیا در کهی افراد 

 صیتشخی برا. شوندی م مبتال فعال سلی ماریب بهی زندگ در بار یک شوندی م آلوده کهی افراد از درصد ۱۰ با  یتقر. شوند

 .است ها شیآزما نیا ازی یک خلطی القا. شود گرفته شما از شیآزما چند دیبا فعال، سلی ماریب یک وجود
 شود؟ی م انجام چگونه شیآزما 

. دیکن استنشاق است وصل ژنیاکس به که بخارساز دستگاه یک قیطر از را نمک آب ازی بیترک دیبا ش،یآزما طول در 

 .شودی م خارج ها هیر از خلط سرفه اثر در سهولت به نیبنابرا کندی م کیتحر را هوای مجار شودی م جادیا کهی بخار

 
  

  

 

 و دیکن تنفسی عاد صورت به. دیکن حلقه آن اطراف در محکم را خودی ها لب و گرفته خودی دندانها با را دستگاه دهانه
 عانیم) شودی م دهیبلعی اضاف عیما. دیبکش قیعم نفس چندی گاه چند از هر. دیکن خارج دهان قیطر از را بازدمی هوا
 .شودی نم استفاده دهان( دهان آب) خلط از(. بخار از شده جادیا

 

 .دیکن سرفه محکم بار چند و کرده خارج را نبوالیزر دیشوی م سرفه به مجبوری وقت
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 ازی ریجلوگی برا. دیزیبر شیآزما لوله درون به ما  یمستق دیکنی م خارج خود هیر از سرفه قیطر از که رای خلط همه

 .دیده قرار خود نییپا لب ریز در آنرا دیبا ش،یآزما لوله شدن فیکث

 

 آخر در. دیببند را لوله درب شیآزما انیپا از پس. دیکن دنبال را پرسنل دستورات. دیکن تکرار بار چند دیبا را کار نیا 

 .دییبشو را خودی دستها

 کرد؟ دیبا چهی بعد مرحله در 

 گرفته تماس شما بای گرید مالقات دادن بیترتی برا. شودی م داده قرار شما اریاخت در هفته ۸ تا ۶ ظرف ها شیآزما جینتا 

 .دیده انجام دیبای کار چه ردیگی م میتصم شما پزشک ش،یآزما جینتا اساس بر. شودی م

 
  

 

 


